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Р е п у б л и к а  С р б и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-409/2017-4 

Датум: 14. јун 2017. године 

Б е о г р а д 

Објављени текст садржи заштићенe податке.  

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] 

или у распону који Комисија сматра 

одговарајућим начином заштите. 

 

                                                                                                                                     

       Члан савета Комисије за заштиту конкуренције, по овлашћењу Председника 

Комисије за заштиту конкуренције бр. 1/0-06-165/2017-10 од 02.06.2017. године, 

на основу члана 13. став 2. Статута Комисије за заштиту конкуренције 

(„Службени гласник РС“, бр 49/2010), а у вези члана 37. став 2., и члана 65. став 

5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13) 

и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из 

надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ број 

49/11), одлучујући по пријави концентрације број 6/0-02-409/2017-1, од 25.05. 

2017. године, коју је поднело привредно друштво „Al Robin & Cy S.C.A.“, са 

регистрованим седиштем на адреси  2-4, rue Beck, 1222 Luksemburg, Veliko 

Vojvodstvo Luksemburg, регистровано пред надлежним регистром под бројем 

211109, преко пуномоћника адвоката Смиљанић Вељка из адвокатске 

канцеларије „Karanović & Nikolić“ о.а.д., Београд, ул. Ресавска бр. 23, дана 14. 

јуна 2017. године доноси следеће 

 

 

                                                        Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем посредне појединачне контроле од стране друштва  „Al 

Robin & Cy S.C.A.“, са регистрованим седиштем на адреси  2-4, rue Beck, 1222 

Luksemburg, Veliko Vojvodstvo Lukksemburg, регистрованог пред надлежним 

регистром  под бројем 211109, преко свог зависног друштва, Brammer Ltd. са 

седиштем на адреси St Ann’s House, 1 Old Market Place, Knutsford, Cheshire, 

WA16 6PD, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, 

регистрованом у Регистру друштава Енглеске и Велса, под бројем 162925, над 

привредним друштвом  Industrial Parts Holding, регистрованим у Регистру 

трговинских и привредних друштава Париза под бројем 790 586 911, са 

седиштем на адреси 31, rue De La Baume, 75008 Париз, Француска.    

  
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве друштво  „Al Robin & Cy S.C.A.“, 

са регистрованим седиштем на адреси  2-4, rue Beck, 1222 Luksemburg,  

уплатило износ од 25.000 (двадесетпетхиљада) ЕУР дана 26.05.2017. године, на 

рачун Комисије за заштиту конкуренције, што представља прописани износ  за 

издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Друштво „Al Robin & Cy S.C.A.“, са регистрованим седиштем на адреси  

2-4, rue Beck, 1222 Luksemburg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, регистровано 

пред надлежним регистром под бројем 211109 , (у даљем тексту: Подносилац 

пријаве или Al Robin) поднелo je Комисији за заштиту конкуренције (у даљем 

тексту: Комисија), дана 25. маја 2017. године, преко пуномоћника адвоката 

Смиљанић Вељка, из адвокатске канцеларије „Karanović & Nikolić“ о.а.д., из 

Београда, ул. Ресавска бр. 23, пријаву концентрације бр. 6/0-02-409/2017-1 (у 

даљем тексту: Пријава), са предлогом да Комисија одобри концентрацију  у 

скраћеном поступку.  

            Подносилац пријаве је у складу са чланом 45. Закона о заштити 

конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13-у даљем тексту: 

Закон), дана 30.05.2017.године, поднео Комисији Захтев за заштиту поверљивих 

података садржаних у пријави концентрације. Садржина захтева представља 

спецификацију података и информација чија се заштита тражи, као и 

образложење таквог захтева. Комисија је усвојила предметни захтев и донела 

Закључак о заштити података бр. 6/0-02-409/2017-3 од 14. јуна 2017. године, 

који се у овом решењу неће даље образлагати. 

Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета 

пријава потпуна и у складу са чланом 3.Уредбе о садржини и начину 

подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16, у даљем 

тексту: Уредба), чиме су испуњени услови за поступање Комисије у поступку 

испитивања пријављене концентрације. 

            Подносилац пријаве је благовремено и у целости уплатио прописани 

износ  за издавање акта Комисији, што је констатовано у ставу II диспозитива, а 

доказ о уплати чини саставни део пријаве концентрације.   

 

            1. Учесници у концентрацији 

 

             Подносилац пријаве друштво Al Robin представља societe en comandite 

par action, основано је по прописима Velikog Vojvodstva Luksemburgа, 

регистровано пред надлежним регистром под бројем 211109.  

              Al Robin је крајња холдинг компанија  друштва  Brammer Ltd. са 

седиштем на адреси St Ann’s House, 1 Old Market Place, Knutsford, Cheshire, 

WA16 6PD, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, 

регистрованог у Регистру друштава Енглеске и Велса, под бројем 162925 ( у 

даљем тексту: Brammer). Al Robin и Brammer су зависна друштва под 

искључивом крајњом конролом  фондова којима управља Advent International 

Corporation, са седиштем на адреси 75 State Street, Boston, MA 02109,САД (у 

даљем тексту: Advent или Advent фондови). 

 

Advent је приватни капитални инвеститор са седиштем у Бостону и 

фокусиран је на стицање власничких удела у друштвима за која сматра да ће 

додатни капитал унапредити њихово будуће пословање. Као приватни 

капитални инвеститор, Advent поседује холдинг компаније које послују у 

разнородним секторима као што су индустријски сектор, сектор малопродаје, 

медија, комуникација, информационих технологија, интернета, здравствене 
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заштите и фармацеутских производа. На дан 30. јуна 2016. године овај фонд  је 

имао 40 милијарди долара активе са којом је управљао. 

Brammer је једна од компанија којом управља Advent, чију претежну 

активност представља дистрибуција индустријских производа који се користе за 

одржавање, поправке и ремонт (engl. maintenance, repair and overhaul) у Европи. 

Поред тога, ово друштво обезбеђује поправке и услуге адаптације производа,  

као и саветодавне услуге купцима у вези са набавком производа  и оперативним 

активностима. У Србији, Brammer нема директно присуство, а своје производе 

пласира на српском тржишту преко [...]. 

  

            Осим тога, у Србији Advent је присутан и преко пласмана производа 

следећих друштава која се налазе у његовом портфељу и то: 
 

[...] 
 

Напред побројане активности у Србији нису у вези са предметном 

трансакцијом. 

 

 Advent-ово регистровано зависно друштво у Србији је  Аddiko Bank a.d. 

(раније Hypo Group Alpe Adria AG) аустријска финансијска група која послује у 

земљама региона. Аddiko Bank a.d. са седиштем у Београду, Булевар Михајла 

Пупина 6, регистрована је у АПР под матичним бројем 07726716 за остало 

монетарно пословање (шифра делатности: 6419). 

 

              Циљно друштво у предметној трансакцији Industrial Parts Holding, са 

регистрованим седиштем на адреси 31, rue De La Baume, 75008 Париз, 

Француска (у даљем тексту: IPH) je европски B2B (Bussines to Business) 

дистрибутер индустријских материјала. IPH нуди индустријским и другим 

купцима разноврстан асортиман производа за производњу и одржавање. 

  
 

 

У 2016. години светски приход Advent-а износио је [...] ЕУР, док је 

светски приход Циљног друштва износио [...] ЕУР. На тржишту Србије у 2016. 

години, Advent је остварио приход од [...] ЕУР, док је приход Циљног друштва 

износио [...] ЕУР. 

 

2. Опис концентрације и акт о концентрацији 

 

        Предметна концентрација настаје стицањем посредне појединачне контроле 

у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона, од стране Al Robin-a, друштва које је 

под крајњом контролом Advent-a, преко зависног друштва Brammer-а, над  

друштвом  IPH , путем куповине хартија од вредности  од власника контролних 

удела Циљног друштва.  

         Као акт о концентрацији и правни основ спровођења предметне 

трансакције, Комисији је од стране подносиоца пријаве достављен Уговор о 

продајној опцији закључен 12. маја 2017. године између, PAI као већинских 

акционара IPH и Brammer Limited као неопозивог понуђача за куповину свих 

емитованих интереса,  акција , конвертибилних обвезница и варанта у капиталу 

IPH као Циљном друштву. Прилог уговору о продајној опцији, као Анекс I je 

Уговор о купопродаји хартија од вредности. 
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          Након трансакције, Advent фондови (преко подносиоца пријаве и зависног 

друштва Brammer ) ће имати појединачну контролу над IPH-ом путем стицања 

100/% акцијског капитала.  

 

        Комисија је наведене трансакционе документе  оценила као валидан акт о 

стицању контроле  над учесником на тржишту, чиме настаје концентрација у 

складу са Законом.  

 

            3. Испуњеност услова за подношење пријаве 

 

                Комисија је закључила да пријављена трансакција представља 

концентрацију у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона.  

                

               На основу достављених података о висини укупних прихода које су сви 

учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и тржишту 

Републике Србије у 2016. години, Комисија је утврдила да је Подносилац 

пријаве  имао обавезу да пријави концентрацију, јер је укупан приход учесника 

у концентрацији у 2016. години већи од износа који су прописани чланом 61. 

став 1. тачка 1) Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је 

утврдила да је пријава концентрације благовремена, јер је поднета у складу са 

чланом 63. став 1 тачка 1) Закона. Такође је утврђено да је пријава поднета у 

складу са чланом 6. став 1. подстав 2) тачке (1) и (2) Уредбе, по којој се одлучује 

у скраћеном поступку. 

 

             4.  Релевантно тржиште 

 

            Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом 

о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, 

бр. 89/2009). Ускладу са чланом 2. Уредбе, Релевантно тржиште производа 

представља скуп роба и услуга које потрошачи сматрају заменљивим у погледу 

њиховог својства, уобичајене намене и цене, док релевантно географско 

тржиште представља територију на којој учесници на тржишту учествују у 

понуди или потражњи и на којој постоје исти или слични услови конкуренције, а 

који се битно разликују од услова конкуренције на суседним територијама.  

           

           Учесници концентрације сматрају да за потребе предметне пријаве није 

неопходно коначно дефинисати релевантно тржиште производа, јер ће без 

обзира на усвојену дефиницију, трансакција имати минималне ефекте на 

конкуренцију у Републици Србији, с обзиром да учесници концентрације имају 

врло ограничена хоризонтална преклапања на релевантном тржишту. Стога, а у 

складу са претходном праксом Комисије, прецизна дефиниција релевантног 

тржишта може остати отворена.  

           Међутим, ради достављања потпуних информација, подносилац пријаве 

предлаже да се, у складу са преклапајућим пословним активностима учесника у 

концентрацији, релевантно тржиште производа дефинише као тржиште 

дистрибуције индустријских производа који се користе за одржавање, поправке 

и ремонт, тзв.MRO производа (engl. industrial maintenance, repair and overhaul 

products). 

          

           Brammer (и Advent преко Brammer-а) је првенствено дистрибутер 

индустријских производа  за одржавање, поправку и ремонт. Додатно Brammer 
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нуди услуге поправке и адаптације у складу са потребама  појединачног 

клијента, као и саветодавне услуге MRO купцима које се односе на набавку и 

функционисање производа. Brammer се снабдева MRO производима од трећих 

лица, добављача/произвођача, које потом дистрибуира својим купцима. 

         У предмету AL Robin limited/Brammer , Комисија је дефинисала релевантно 

тржиште производа као тржиште дистрибуције производа за индустријско 

одржавање, поправку и ремонт.  

         

          Европска Комисија је разматрала активности IPH-а у 2013. години и 

оценила да је IPH, овде Циљно друштво, активан на тржишту индустријских 

делова за машине које се користе у индустријским /производним активностима 

и које продају произвођачи и дистрибутери, односно велепродавци. Међутим, 

оба учесника у овој концентрацији и њихови главни конкуренти нуде пун опсег 

индустријских производа  у оквиру својих дистрибутивниох активности и 

такмиче се на тржишту на том основу. Додатно, с обзиром да дистрибутери не 

производе релевантни производ, у стању су да набаве и пласирају на тржиште 

пун асортиман производа. Коначно оба учесника су врло мало присутни на јако 

фрагментираном тржишту у Србији и стварна хоризонтална преклапања су 

минимална у конкретном случају. Сходне томе, подносилац  је предложио 

имајући у виду преклапање у дистрибуцији индустријских производа са 

ограниченим присуством на српском тржишту, да Комисија усвоји претходно 

наведену дефиницију релевантног тржишта дистрибуције производа за 

индустријско одржавање, поправку и ремонт. 

         

           Комисија је полазећи од активности Циљног друштва овакав предлог 

подносиоца пријаве прихватила као исправан па је релевантно тржиште 

производа дефинисала као тржиште дистрибуције производа за индустријско 

одржавање, поправку и ремонт.  

          

           У погледу релевантног географског тржишта подносилац сматра да 

географски опсег тржишта треба дефинисати на националном нивоу, односно 

као територију Републике Србије. Комисија је наведени предлог прихватила као 

исправан, јер је у складу са законским надлежностима Комисије која ефекте 

пословних трансакција са становишта утицаја на конкуренцију процењује у 

оквиру националне територије. 

 

          5. Оцена ефеката концентрације 

 

      У оцени ефеката предметне концентрације Комисија је имала у виду следеће 

чињенице. 

        Advent није директно или значајно присутан на релевантном тржишту у 

Србији. Brammer је једина компанија у портфељу Advent-а и то само преко 

извоза  индустријских производа у Србију путем [...]. IPH, као Циљно друштво 

остварило је минимални приход у Србији [...]. Brammer је остварио извоз у 

Србији од [...]ЕУР у 2016. години, међутим како Brammer није директо присутан 

у Србији, учесници нису у могућности да дају процену обима и укупне 

вредности релевантног тржишта у Србији. Према доступним подацима 

Подносиоцу пријаве, српско тржиште је врло фрагментирано и није вероватно, 

да постоје било који учесници са појединачним учешћем од преко 5% на 

релевантном тржишту. Према интерним проценама учесника, главни 

конкуренти који појединачно имају више од [0-5]%  тржишног удела су:  [...]. 
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         Имајући у виду да у конкретном случају не постоје значајна хоризонтална 

преклапања, односно да не постоје вертикалне везе између учесника на 

релевантном тржишту у Србији, подносилац пријаве сматра да предметна 

трансакција неће довести до спречавања, ограничавања или нарушавања 

конкуренције у Србији, а нарочито да неће водити стварању или јачању 

доминантног положаја и неће имати било какве негативне ефекте на српско 

тржиште. Подносилац је објаснио  хипотетичку могућност настанка вертикалне 

везе између Циљног друшта- IPH и компаније Аmmeral која је под контролом           

Advent-а, али иста није од утицаја за другачију оцену ефеката концентрације. 

Аmmeral је активан у производњи транспортних трака лаког оптерећења и 

процеса, укључујући и повезане услуге. Неки од његових производа се продају 

преко индустријских дистрибутера попут IPH и његових конкурената.Међутим, 

такве продаје су ограничене и представљају минимални удео прихода Аmmeral-

а.Такође, овакав пласман не представља важан инпут за IPH, с обзиром да је 

компанија усмерена на широк асортиман производа, пре него на конкретан тип 

производа.Такође, учесници сматрају да трансакција неће имати утицај на 

конкуренцију у Србији и да је у складу са Законом. 

       На основу aнализe целокупне документације достављене уз пријаву као и 

утврђених чињеница у овом поступку, Комисија је закључила да реализација 

предметне концентрације неће изазвати негативне последице на тржишту 

Републике Србије. Приликом доношења одлуке по предметној пријави узете су 

у обзир све законом дефинисане околности које су релевантне за утврђивање 

дозвољености концентрације из члана 19. Закона, на основу чега је оцењено да 

се у конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, па је одлучено као у 

ставу I диспозитива овог решења. 

        Одлука у ставу другом донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и 

члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника, а на основу оствареног прихода учесника у 

концентрацији и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години 

која претходи години у којој је предметна концентрација пријављена Комисији, 

ради издавања сагласности за њено спровођење. 

 

          Упутство о правном средству: 

 

           Ово решење је коначно у управном поступку. 

           Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана достављања решења. 

 

 

 П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ  

 

    

 

          Чедомир Радојчић, члан Савета 

 

 

 


